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Oprichting: 

28 mei 2012 is het plan ontstaan om het daad bij het woord te voegen en een 

Stichting op te richten voor het welzijn van gehandicapte kinderen zoals Sidney 
van Ommen. Daarna volgde een afspraak met notaris Ridderhof in Vaassen voor 

het opstellen van statuten voor de stichting. Na de goedkeuring van de akte,  
heeft de notaris de gegevens van onze Stichting aan de Kamer van koophandel 

doorgegeven. Dit  heeft hij geheel kosteloos gedaan, de oprichting van Stichting 
Sidney and Friends was op 3 Aug 2012 een feit. 

Voorzitter Petri van Ommen –Lenselink, penningmeester Heidi van de Werfhorst 
en bestuurslid Wim Hekkert ( tevens coördinator aanschaf eerste doelstelling 
Huidbed). 

De stichting heeft als doel: het verkrijgen van middelen te besteden aan het 

welzijn van meervoudig complex gehandicapte kinderen, jongvolwassenen en 
aanverwanten, alsmede de aanschaf van zaken waarvoor geen of onvoldoende 
subsidie wordt verleend, een en ander in overleg met de zorg coördinator of 

teamleiding; en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de breedste zin des 

woords. 

Kort na de oprichting  is er een bankrekening opgestart bij Rabobank onder 

nummer 1500.28.350 te Epe / Iban nl73rabo 01500.28.350 

KVK nummer is 55810314. 

Per 5 Oktober 2012 zijn we door de belastingdienst aangesteld als Algemeen Nut 

Beoogde Instelling (ANBI) fiscaalnummer 851869014  

Huifbed: 

De eerste doelstelling van de stichting is het huifbedrijden voor meervoudig 
complex gehandicapte kinderen in regio Apeldoorn mogelijk maken. 

De begroting voor dit project is vastgesteld op minimaal 25.000,= 

 

Website:  

Pieter Poot, collega van voorzitter Petri van Ommen heeft de website gemaakt.   

Foto’s voor de website zijn kosteloos aangeboden door Jessica Nuis  
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Logo: 

Kinderen van groep 7/8 ( hier zitten de zus en neef van Sidney in) van de 

Sprenge is Emst hebben individueel een logo ontworpen waarvan er 5 naar 
Sanders Puzzelboeken zijn gebracht waar Maaike Wesselink van 2 tekeningen 

een samensmelting heeft gemaakt voor het uiteindelijke logo. 

Dit logo zal vanaf heden het kenmerk zijn voor de stichting met dank aan Jaimy 

Joy van Limburg en Sharon Buitenhuis. De winnaars zijn beloond met de 
geschonken kaarten van de Koekoek voor het discozwemmen. 

 

Media: 

Journaliste Dorien Schreursheeft de een artikel geschreven voor de stentor over 

de oprichting van de stichting, gepubliceerd op 28 september 2012. 

Tevens is er een artikel verschenen in de schaapskooi en Veluweland in Oktober 

 

Donaties:  

Door een inzamelingsactie van een lieve vriend heeft ertoe bijgedragen dat 
doormedewerkers van de Most in Heerde en V.V. Heerde een mooi bedrag is 
geschonken. 

Door een spaarpot actie van de medewerkers van Gemeente Epe is op 30Oktober 

2012 een bedrag van €258.75 overhandigd aan de voorzitter. 

Bijdrage van Sint Maartens Gilde Epe van 600,=  

Bijdrage van Stichting Pape–fonds van 1500,= 

Aanvraag bij Rabobank coöperatiefonds heeft geresulteerd tot een toezegging  
van 2000,=  t.g.v. aanschaf Huifbed 

Meerdere schenking van bedrijven o.a. MDR computer service, Irna oppas kids,  
Hekkert hoveniers, NV DOS, Nefit industrieel BV, Kees Bouwmeester en alle 

medewerkers, bouwservice Stofbergen, Hamburger Talen BV. 

Tevens zijn er in 2012 meerdere stortingen geweest waarvoor wij als bestuur 
onze dank uitspreken. 

Tevens dank aan alle bedrijven die een donatie hebben gedaan voor de 
benefietavond op 22 december 2012.   
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Hoogte bankrekening op 31/12/2012: 

€ 14849,19 (exclusief toezegging Rabobank noord-Veluwe) 

 

Aanvragen bij foundations: 

Lopende aanvragen zijn op 31 december 2012: 

NSGK (Nederlandse stichting gehandicapte kind)  

Johan Cruijff foundation. 

 

Benefiet Blue Sky: 

Een reünie/benefiet avond in de Blue Sky is opgezet door vele oud 

personeelsleden onder leidingvan Gees Wijnbergen uit de periode 80/90 jaren. 
De thema is Christmas Celebration mede door de datum 22 December 2012 
(zaterdag voor kerst) en de naam van de band die zich kosteloos heeft 

aangeboden Coverband Celebration. 

De muziek keuze is dan ook vastgesteld op deze jaren. Met een voorfinanciering 
van vele bedrijven in de regio en een vrije gift aan de deur is er in totaal een 
bedrag vastgesteld op € 9113,43 ( met een woord te omschrijven als WAUW !) 

De inzet van externe zijn overweldigend zoals een radiospot op radio 794, op de 

avond zelf hapjes aangeboden door smaakvol Vaassen van Dennis Dijkhof. Flyer 
gemaakt door Sanders puzzelboeken, fotograaf van Veldman Epe. 

Door het ongekende succes is er besloten om de zaterdag voor kerst een avond 
te organiseren, volgende datum word dan zaterdag 21 december 2013. 

 

 

Naar aanleiding van de inzet van Gees Wijnbergen wil ze graag verbonden 
blijven aan de stichting en dit juicht het bestuur uiteraard toe. Welkom!! 
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